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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj  
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Toil®
PREPARAT ZWILŻAJĄCO-PRZYCZEPNY

partner dla herbicydów

GDZIE TOIL JEST ZALECANY?

Toil jest zalecany głównie do zastosowania z herbicydami (gdy dodatek  
wspomagacza jest zalecany) w następujących uprawach:

�	burak cukrowy

�	zboża

�	rzepak

�	inne uprawy

SPOSÓB DZIAŁANIA

Preparat TOIL powoduje:

�	obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej 
środków ochrony roślin,

�	poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin 
cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,

�	zwiększenie skuteczności i szybkości działania środków ochrony roślin.
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Rozwiązanie – Toil Problem
�	wysokie napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin

�	nierównomierne pokrycie powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin 
trudno zwilżalnych

�	zmniejszona skuteczność i szybkość działania środków ochrony roślin

Dawka: 1 l/ha

95% Metylowany 
olej rzepakowy

Emulgatory 
pochodzenia roślinnego

Produkcja metylowanego oleju roślinnego – np. TOIL
zanieczyszczenia

Oczyszczanie
hydroliza

Olej roślinny Kwasy tłuszczowe Reakcja z metanolem
Estry metylowane

Estry metylowane Emulgatory 
pochodzenia roślinnego

Co to jest Toil?

Korzyści ze stosowania 
wspomagacza Toil
1. Poprawia skuteczność zabiegów poprzez:

�	lepsze pokrycie opryskiwanych powierzchni i ułatwienie pobierania sub-
stancji czynnych

�	poprawę przyczepności do opryskiwanych powierzchni i odporności na 
zmywanie przez deszcz

�	zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej i lepsze dotarcie 
do miejsc trudno dostępnych

�	zmniejszenie niekorzystnego wpływu wiatru i znoszenia cieczy roboczej 
podczas zabiegu

2. Pozwala na stosowanie niższych dawek środków ochrony roślin przy zachowa-
niu wysokiej skuteczności.

3. Jest bezpieczny dla roślin uprawnych.
4. Korzystnie wpływa na plon.
5. Nie wymaga wstępnego mieszania.
6. Jest bezpieczny dla ludzi.
7. Jest bezpieczny dla środowiska.
8. Jest znany i uznany w innych krajach Unii Europejskiej.

Stosowanie wspomagacza TOIL 
poprawia efektywność biologiczną zabiegów 

oraz efektywność ekonomiczną 
produkcji roślinnej w gospodarstwie 

Produkt dostępny w opakowaniu: 5 l

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wod-
nej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego, kuku-
rydzy i innych uprawach rolniczych.
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